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RESUMO --- Como exigência legal, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), faz o 
monitoramento de diversos parâmetros de qualidade da água dos seus reservatórios. Dentre estes 
dados coletados podemos destacar: temperatura, pH, salinidade, clorofila, oxigênio dissolvido, entre 
outros. Essas medições são realizadas atualmente com periodicidade trimestral em diversos pontos 
de coleta dos reservatórios. No entanto, tais dados coletados não estão sendo ainda utilizados para o 
controle preventivo de monitoramento da qualidade da água, nem estão sendo armazenados em um 
banco de dados unificado. O SIAQUA tem o objetivo de reunir todos os dados relevantes em um 
único banco de dados, e assim gerar informações concisas, confiáveis e que permita sua utilização 
de forma fácil através de um sistema que faça interpolação e/ou previsão. A utilização deste sistema 
vem facilitar a tomada de decisão tanto do que diz respeito à quantidade de pontos que devem ser 
monitorados quanto às condições da qualidade da água dos reservatórios que tem o impacto direto 
nos demais usuários da água. 

ABSTRACT --- As legal requirement, the Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), 
makes the monitor of diverse parameters of quality of the water on theirs reservoirs. Amongst these 
collected data we can detach: temperature, pH, salinity, chlorophyll, dissolved oxygen, among 
others. These measurements are carried through currently with quarterly regularity in diverse points 
of collection on the reservoirs. However, such collected data are not being used for the control and 
monitor of the quality of the water and are not being stored in a data base. The SIAQUA has the 
objective to congregate all the important data in an only data base, and then generate concise, trust 
information and that allows its easy use through a system that makes interpolation and/or forecast. 
The use of this system comes to facilitate the decision taking in such a way of what it says respect 
to the amount of points that must be monitored and how much to the conditions of the quality of the 
water of the reservoirs that has the direct impact on other users of the water. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Todos os usuários que utilizam as águas dos reservatórios da CHESF localizados no rio São 

Francisco podem ser beneficiados com a análise das informações que podem ser geradas a partir da 

coleta de dados de qualidade das águas. Hoje, apesar de a CHESF realizar esta coleta, tais 

informações não são totalmente aproveitadas pela falta de disponibilidade de um sistema que 

permita a consulta e análise destas informações haja vista, não se dispor de um banco de dados 

unificado que permita uma análise integrada através de ferramentas de previsão e de interpolação. 

Como exigência legal, a CHESF, faz o monitoramento de diversos parâmetros de qualidade da 

água dos seus reservatórios. Dentre estes dados coletados podemos destacar: temperatura, pH, 

salinidade, clorofila, oxigênio dissolvido, entre outros. Essas medições são realizadas atualmente 

com periodicidade trimestral em diversos pontos de coleta dos reservatórios. No entanto, tais dados 

coletados não estão sendo ainda utilizados para o controle preventivo de monitoramento da 

qualidade da água, nem estão sendo armazenados em um banco de dados unificado.  

O SIAQUA tem o objetivo de reunir todos os dados relevantes em um único banco de dados, 

e assim gerar informações concisas, confiáveis e que permita sua utilização de forma fácil através 

de um sistema que faça interpolação e/ou previsão. A utilização deste sistema vem facilitar a 

tomada de decisão tanto do que diz respeito à quantidade de pontos que devem ser monitorados 

quanto às condições da qualidade da água dos reservatórios que tem o impacto direto nos demais 

usuários da água tais como: agricultores, piscicultores, fazendeiros, ou seja, pessoas e animais que 

estejam em contato direto com a água do rio ou próximas a ela. Como exemplo de resultados 

interessantes que podem ser obtidos deste sistema podemos citar: interpolação e/ou previsão de 

diversos parâmetros de qualidade da água que estão diretamente relacionados com as atividades de 

empreendimentos de piscicultura em tanques-rede. Logo a interpolação de parâmetros de qualidade 

da água tem por objetivo minimizar custos através da otimização da quantidade dos pontos de 

coleta que permitam uma interpolação com desempenho satisfatório com vistas a permitir um 

redimensionamento da capacidade de produção em tanques-rede dos Reservatórios. Relacionado a 

esta atividade destacamos dois pontos onde a previsão pode ser bastante útil: 1) previsão do total de 

gases dissolvidos - aviso preventivo aos piscicultores durante uma cheia dos parâmetros de 

qualidade da água relacionados à mortandade de peixes em função da supersaturação gasosa; 2) 

previsão de clorofila - embora essa atividade seja apenas uma das atividades antrópicas que podem 

causar degradação na qualidade da água, recomenda-se monitoramento periódico da água em seus 

aspectos químicos físicos e biológicos, pois um aumento significativo de nutrientes (nitrogênio e 

fósforo), provenientes de transformações dos restos de alimento (ração) e resíduos metabólicos de 

peixes, podem levar a eutrofização desses reservatórios (que pode ser traduzida em um aumento 
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percentual de clorofila). A seguir na seção 2, apresenta-se o sistema proposto e sua forma de 

implementação. Os resultados obtidos com 2 exemplos de utilização do sistemas são descritos na 

seção 3. Finalmente, na seção 4, as conclusões e recomendações são apresentadas. 

2 – O SISTEMA SIAQUA 

2.1 – Visão Geral 

O quadro 1 mostra uma visão geral deste sistema. 

2.1.1 Resumo da capacidade do produto 

Todos os usuários que utilizam as águas dos reservatórios da CHESF localizados no rio São 

Francisco podem ser beneficiados com a análise das informações que podem ser geradas a partir da 

coleta de dados de qualidade das águas. Hoje, apesar de a CHESF realizar esta coleta, tais 

informações não são totalmente aproveitadas pela falta de disponibilidade de um sistema que 

permita a consulta e análise destas informações haja vista, não se dispor de um banco de dados 

unificado que permita uma análise integrada através de ferramentas de previsão e de interpolação. 

O SIAQUA tem o objetivo de reunir todos os dados relevantes em um único banco de dados, e 

assim gerar informações concisas, confiáveis e que permita sua utilização de forma fácil através de 

um sistema que faça interpolação e/ou previsão. A utilização deste sistema vem facilitar a tomada 

de decisão tanto do que diz respeito à quantidade de pontos que devem ser monitorados quanto às 

condições da qualidade da água dos reservatórios que tem o impacto direto nos demais usuários da 

água tais como: agricultores, piscicultores, fazendeiros, ou seja, pessoas e animais que estejam em 

contato direto com a água do rio ou próximas a ela. 

O usuário do SIAQUA poderá utilizar a aplicação inicialmente instalada no seu computador 

pessoal. Devido às restrições de segurança nos ambientes de trabalho, a aplicação deverá prover 

também acesso ao sistema através da web, sincronizando as informações entre cliente e servidor. 

Como característica mais avançada, o sistema proposto deverá também estar disponível em 

ambientes móveis (celular e PDA´s), permitindo ao usuário mobilidade no uso da aplicação. 

2.1.2 Premissas e dependências 

A aplicação está sendo desenvolvida inicialmente pela equipe do projeto SIAQUA na 

Universidade Salgado de Oliveira, campus de Recife.  

2.1.3 Custos e preços 

Para esse projeto, não serão estimados custos de desenvolvimento, pois o mesmo ocorrerá 

dependendo da disponibilidade de tempo da equipe.  
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Quadro 1 – Visão geral do SIAQUA. 

 
O problema de A falta de um banco unificado.      

Afeta   A CHESF e demais órgãos interessados na 

utilização dos dados. 

O impacto disso é  A coleta dos dados hoje é realizada a partir de 
empresas terceirizadas que seguem um padrão 
mínimo estabelecido pelo IBAMA (em caso de rios 
federais), tais dados são transformados em 
informações através de relatórios e guardados em 
papel ou em cd. Como não existe um padrão para os 
relatórios e sim um conjunto mínimo de informações 
que necessita ser apresentada, cada empresa 
confecciona seus relatórios seguindo os seus 
próprios padrões. 
Com a falta de padronização é impossível realizar 
uma análise detalhada dos dados, tendo em vista que 
uma empresa “X” que realiza as coletas pode não 
realizar estas nos mesmos pontos coletados pelas 
empresas anteriores.  

Uma solução de sucesso 
seria 

A padronização de todos os relatórios voltados às 
coletas de dados sobre a água poderia possibilitar 
um melhor aproveitamento futuro das informações 
através de uma série histórica.    

  
O problema de  Falta de um sistema de interpolação dos dados: Não 

existe hoje um critério claro que defina quantos 
pontos devem ser coletados em cada reservatório.  

Afeta  A CHESF, demais órgãos interessados na utilização 
dos dados e usuários das águas dos reservatórios. 

O impacto disso é  A não existência dos dados em todos os locais 
desejados. 

Uma solução de sucesso 
seria 

A criação de um sistema de interpolação que permita 
ao usuário obter o parâmetro de qualidade da água 
no local desejado.  

  
O problema de Falta de um sistema de previsão: O sistema de 

previsão tem por objetivo antecipar possíveis 
variações nos parâmetros de qualidade da água. 

Afeta  A CHESF e demais usuários das águas dos 
reservatórios. 

O impacto disso é  Não permitir antecipar medidas que possam 
minimizar possíveis impactos ambientais. 

Uma solução de sucesso 
seria 

A criação de um modelo de previsão para diversos 
parâmetros de qualidade da água. 
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2.2 – Características do produto 

2.2.1 Registro das coletas realizadas, dos usuários, dos parâmetros de coleta, das bacias 

hidrográficas, das estações, dos reservatórios e dos pontos de coleta. 

Permite o cadastramento na base de dados do sistema.  

2.2.2 Interpolação 

Decidir quais são os melhores pontos de coleta, interpolar a variável desejada nas coordenadas 

desejadas e traçar os caminhos que deveram ser seguidos para a realização da tarefa. O processo de 

interpolação utiliza a técnica de redes neurais construtivas, Valença (1999) e Valença (2005). 

2.2.3 Previsão 

Permite a previsão de diversos parâmetros de qualidade da água com base nas informações 

coletadas. O processo de interpolação utiliza a técnica de redes neurais construtivas, Valença (1999) 

e Valença (2005). 

2.2.4 Seleção de variáveis 

Permite a seleção das variáveis coletadas. 

2.2.5 Geração de relatórios de usuários, coletas, bacias, estações, reservatórios, pontos de coleta e 

solicitação de análises estatísticas.  

Gera um relatório, podendo ser impresso posteriormente. 

2.2.6 Solicitações 

Permite a solicitação dos dados por pesquisadores. 

2.3 – Outros requisitos do produto 

2.3.1 Padrões aplicáveis 

A solução deverá estar disponível na plataforma Java 2 e utilizar TCP/IP como protocolo de 

comunicação. O acesso ao servidor deverá ocorrer usando HTTP. A utilização de Web Services 

deverá ser estudada pela equipe de desenvolvimento. 

2.3.2 Requisitos de ambientes 

A aplicação deverá rodar na plataforma Windows e ser portada para Linux posteriormente. O 

acesso à base remota não deverá ser acessível para todos os usuários tendo em vista políticas 

internas da empresa quanto à proteção dos dados, apenas usuários com permissões especificas terão 

acesso. 
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As Figuras a seguir fornecem uma visão de algumas telas do sistema com relação a suas 

diversas funcionalidades 

 

 

Figura 1 – Tela de Abertura 
 

 

 

Figura 2 – Tela de Login 
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Figura 3 – Tela com Menu Ferramentas 
 

 

 

 

Figura 4 – Cadastro de Bacia. 
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Figura 5 – Cadastro de Coleta. 
 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Cadastro de Estações 
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Figura 7 – Cadastro de Tanque-rede 
 

 

 

 

 

Figura 8 – Interpolação. 
 

 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 10 

3 – EXEMPLOS DE APLICAÇÃO 

Para ilustrar a utilização do sistema, duas aplicações foram realizadas, uma referente à 

previsão e outra a interpolação. 

3.1 - Previsão 

Os dados armazenados no sistema SIAQUA podem ter diversas utilidades no que diz respeito 

à área de previsão e em especial na área de ecologia. Diversos trabalhos têm sido publicados com a 

utilização de redes neurais na área de ecologia de tal modo que se decidiu incorporar esta 

ferramenta ao sistema, Recknagel (1997); Walter et al. (2001); Chen & Mynett (2003); Jeong et al 

(2005) e Recknagel (2005).  

Nos reservatórios sob a operação da Chesf, a atividade de piscicultura intensiva em tanques-

rede, foi implantada inicialmente na região de Paulo Afonso (BA), sobretudo nos reservatórios de 

Xingó e tem-se expandido para os demais reservatórios do rio São Francisco, CHESF (2002). 

Entretanto, embora essa atividade seja apenas uma das atividades antrópicas que podem causar 

degradação na qualidade da água, recomenda-se monitoramento periódico da água em seus aspectos 

químicos físicos e biológicos, pois um aumento significativo de nutrientes (nitrogênio e fósforo), 

provenientes de transformações dos restos de alimento (ração) e resíduos metabólicos de peixes, 

podem levar a eutrofização desses reservatórios (que pode ser traduzida em um aumento percentual 

de clorofila). Nosso exemplo consiste em realizar a previsão da clorofila-a com os dados 

disponíveis no SIAQUA para o reservatório de Xingo, situado no rio São Francisco, figura 1. A 

clorofila-a serve como um indicador inicial das condições de eutrofização de um lago.  

 

 
 

Figura 1 – Imagem Landsat – TM da região do reservatório de Xingó 
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A coleta de dados ambientais primários foi efetuada no período de 11 a 17 de junho de 2002. 

Foram selecionados 79 (setenta e nove) pontos de amostragem, distribuídos nos diferentes trechos 

ao longo do reservatório, incluindo o corpo central e meandros. As figuras 2, 3 e 4 apresentam a 

localização destes pontos de amostragem, CHESF (2002). 
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Figura 2 – Mapa do reservatório de Xingo com indicação das estações de amostragem (1 a 25) 
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Figura 3 – Mapa do reservatório de Xingo com indicação das estações de amostragem (26 a 49) 
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Figura 4 – Mapa do reservatório de Xingo com indicação das estações de amostragem (49 a 76A) 

 

Os dados armazenados no SIAQUA e aqui utilizados foram obtidos em uma campanha 

realizada para caracterização física, química e biológica da água, sendo efetuadas medidas de 

temperatura, pH, turbidez, condutividade elétrica, radiação solar subaquática, transparência e 

oxigênio dissolvido. Amostras de água para determinação do material em suspensão, clorofila-a, 

nitrogênio e fósforo foram coletadas com garrafas de Van Dorn na superfície, no limite da zona 

eufótica e no fundo, em diferentes estações de amostragem. Estas foram distribuídas ao longo do 

corpo central do reservatório e seus principais meandros, incluindo todos aqueles anteriormente 

identificados como potencialmente exploráveis para a implantação de áreas aquícolas, totalizando 

79 pontos amostrados. 

Os dados utilizados como entrada para a rede neural com vistas à previsão de clorofila-a 

foram: pH, condutividade elétrica, temperatura, alcalinidade, nitrato, nitrito amônia, orto-fosfato, 

fósforo total e fosfato total, totalizando 10 entradas para a rede. A saída da rede foi o valor medido 

da clorofila-a. O treinamento e validação cruzada da rede neural foram realizados com a utilização 

de 71 postos deixando-se 8 postos para realizarmos a avaliação de desempenho da rede. Os 
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coeficientes de correlação obtidos para treinamento e previsão (avaliação do desempenho) foram 

respectivamente 0,75 e 0,74.    

3.2 - Interpolação 

O objetivo da interpolação consiste em obter informações dos parâmetros de qualidade da 

água em locais onde não foram realizadas medições e constituem-se em potencias áreas para a 

atividade de tanques-rede. O exemplo apresentado neste trabalho consiste em utilizando-se os dados 

dos postos amostrados e armazenados no SIAQUA com informação de entrada para a rede neural 

de tal forma que a rede seja capaz de após treinada fornecer informações em outros pontos 

desejados. Para treinamento da rede neural e validação cruzada foram utilizados 71 postos e os 8 

restantes ficaram para avaliação do desempenho. Como entrada para a rede neural foram utilizados 

os seguintes dados: coordenadas planas (UTM) dos pontos de amostragem do reservatório de 

Xingo, profundidade e a temperatura dos 3 postos mais próximos o totalizou 6 entradas para a rede 

neural. A saída desejada é a temperatura média no local desejado. O treinamento e validação 

cruzada da rede neural foram realizados com a utilização de 71 postos deixando-se 8 postos para 

realizarmos a avaliação de desempenho da rede. Os coeficientes de correlação obtidos para 

treinamento e previsão (avaliação do desempenho) foram respectivamente 0,71 e 0,70.    

4 – CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO 

O Sistema de Informações Ambientais sobre Qualidade da Água (SIAQUA) vem atender o 

objetivo de reunir todos os dados relevantes em um único banco de dados, e assim gerar 

informações concisas, confiáveis e que permita sua utilização de forma fácil através de um sistema 

que faça interpolação e/ou previsão dos parâmetros de qualidade da água. A utilização deste sistema 

vem facilitar a tomada de decisão tanto do que diz respeito à quantidade de postos que devem ser 

monitorados quanto às condições da qualidade da água dos reservatórios que tem o impacto direto 

nos demais usuários da água. Este sistema desenvolvido ficará disponível na Internet de tal forma 

que os dados possam ser consultados e utilizados por outros usuários que necessitem de tais 

informações. Neste trabalho apresentamos 2 exemplos de utilização deste sistema que são muito 

úteis para a gestão ambiental dos reservatórios da Chesf. O próximo passo consistirá na realização 

de um projeto piloto onde será realizada a instalação de equipamentos para coleta automática dos 

parâmetros de qualidade da água para um dos reservatórios da Chesf onde a atividade de 

piscicultura em tanques-rede é realizada. Um dos reservatórios candidatos é o reservatório de Xingó 

que possui 13 (treze) empreendimentos de piscicultura em tanques-rede, totalizando 1.593 unidades, 

com um volume total cultivável de 6.372 m3, povoado por, aproximadamente, 1.723.000 peixes. 
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A principal espécie cultivada é a tilápia nilótica (Oreochromis niloticus), com uma produção 

total estimada de 862 toneladas por ciclo médio de produção de 6 meses, ou cerca de 1.722 

toneladas/ano, Chesf (2002). O nosso objetivo com este sistema será obter um banco de dados com 

uma série temporal dos parâmetros de qualidade da água de tal forma que possamos durante um 

evento de cheia antecipar as possíveis variações nos principais parâmetros de qualidade da água 

relacionados com a mortandade de peixes de tal forma que este alerta antecipado venha ajudar a 

minimizar tal ocorrência. Quanto aos resultados de previsão e interpolação estes foram 

considerados satisfatórios pelos especialistas que utilizam estas informações. 
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